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Curso de Direito é reconhecido pelo MEC
O curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) foi reconhecido pelo MEC, através da Portaria nº 525, 

da Secretaria de Educação Superior, de 14/04/2009. O curso graduou sua primeira Turma no dia 07/12/2007. Últi ma página.

O curso de Administração promoveu dia 28 de março, a 
sua IV Mostra de Pesquisa quando foram apresentados os 
resultados das pesquisas e quatro novos projetos iniciados 
neste mês de abril. Página 11.

O Colégio de Aplicação encerrou dia 08 de abril projeto 
pedagógico sobre literatura infanto juvenil, que teve a par-
ticipação dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Funda-
mental. O escritor Jonas Ribeiro, autor dos livros adotados, 
esteve presente. Página 11.

As alunas do Programa Faculdade da Terceira Idade do 
curso de Educação Física doaram alimentos ao Recanto Mon-
senhor Albino. Os produtos foram doados pelas alunas no 
ato da matrícula. Última página.

Coisas estranhas andam acontecendo neste mundo de Deus: 
os santos, para serem aceitos ou tolerados, precisam tornar-se 
estátuas. Porque, é claro, uma estátua não incomoda, não per-
turba, não denuncia. Só os santos que ainda convivem conosco 
é que podem complicar a nossa existência. Página 04.

A Fundação Padre Albino informa, em seu Balanço Social, os 
principais projetos, benefí cios e ações sociais realizadas para a 
comunidade de Catanduva e Região. Páginas 06, 07 e 08.

Administração promove
IV Mostra de Pesquisa

Moradores da cidade de Urupês formaram um grupo de vo-
luntários dispostos a trabalhar pelos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos. O Grupo já fez sua primeira ati vidade. Página 09.

Urupês forma grupo 
de ajuda à FPA

Escritor encerra projeto no
Colégio de Aplicação

3ª Idade doa alimentos ao Recanto 
Monsenhor Albino

Santos e Santas que o
mundo espera

Balanço Social da Fundação
Padre AlbinoAGRADECIMENTO A Associação dos Voluntários da Fun-

dação Padre Albino comemorou a Páscoa nos hospitais Pa-
dre Albino e Emílio Carlos. A presidente da AVOFPA agradece 
a todos que colaboraram com a entidade doando ovos de 
chocolate e bombons. Página 09.

Alunas na faculdade com os alimentos arrecadados

Jonas Ribeiro veio parti cipar do encerramento do projeto

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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O tempo e as jabuticabas

Nunca estamos sozinhos

Uma lição de equilíbrio

Contei meus anos e descobri que terei me-
nos tempo para viver daqui para frente do que 
já vivi até agora. Sinto-me como aquela meni-
na que ganhou uma bacia de jabuti cabas. As 
primeiras, ela chupou displicente, mas  perce-
bendo que faltam poucas, rói o caroço.

Já não tenho tempo para lidar com medio-
cridades. Não quero estar em reuniões onde 
desfi lam egos infl ados. Não tolero gabolices. 
Inquieto-me com invejosos tentando destruir 
quem  eles admiram, cobiçando seus lugares, 
talentos e sorte.

Já não tenho tempo para projetos megalo-
maníacos. Não parti ciparei de conferências que 
estabelecem prazos fi xos para  reverter a miséria 
do mundo. Não quero que me convidem para 
eventos de um fi m-de-semana com a proposta 
de abalar o milênio.

Já não tenho tempo para reuniões intermi-
náveis para discuti r estatutos,  normas, proce-
dimentos e regimentos internos.

Já não tenho tempo para administrar me-

Você conhece a lenda do rito de passagem 
da juventude dos índios Cherokees?

O pai leva o fi lho para a fl oresta durante 
o fi nal da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o 
sozinho.

O fi lho se senta sozinho no topo de uma 
montanha toda a noite e não pode remover 
a venda até os raios do sol brilharem no dia 
seguinte. Ele não pode gritar por socorro para 
ninguém.

Se ele passar a noite toda lá, será conside-
rado um homem. Ele não pode contar a expe-
riência aos outros meninos porque cada um 
deve tornar-se homem do seu próprio modo, 
enfrentando o medo do desconhecido.

O menino está naturalmente amedronta-
do. Ele pode ouvir toda espécie de barulho. Os 
animais selvagens podem, naturalmente, estar 

Eu acompanhava um amigo à banca de jornal. Meu amigo cumprimentou o jornaleiro amavel-
mente, mas, como retorno, recebeu um tratamento rude e grosseiro.

 Pegando o jornal que foi ati rado em sua direção, meu amigo sorriu atenciosamente e desejou 
ao jornaleiro um bom fi nal de semana.

 Quando nós descíamos pela rua, perguntei:
- Ele sempre lhe trata com tanta grosseria?
- Sim, infelizmente é sempre assim.
- E você é sempre tão atencioso e amável com ele? 
- Sim, sempre sou.
- Por que você é tão educado, já que ele é tão rude com você?
- Porque não quero que ele decida como eu devo agir.
Nós somos nossos “próprios donos”. Não devemos nos curvar diante de qualquer vento que 

sopra, nem estar à mercê do mau humor, da mesquinharia, da impaciência e da raiva dos outros.
Não são os ambientes que nos transformam e sim nós que transformamos os ambientes.
Para saber quantos amigos você tem, dê uma festa. Para saber a qualidade deles, fi que doente!

Expediente
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lindres de pessoas que, apesar da  idade cro-
nológica, são imaturas.

Não quero ver os ponteiros do relógio 
avançando em reuniões de ‘confrontação’, 
onde ‘ti ramos fatos a limpo’. Detesto fazer aca-
reação de desafetos que brigaram pelo majes-
toso cargo de  secretário-geral do coral.

Lembrei-me agora de Mário de Andrade 
que afi rmou: ‘as pessoas não debatem conteú-
dos, apenas os rótulos’. Meu tempo tornou-se 
escasso para debater rótulos, quero a essên-
cia, minha alma tem pressa. 

Sem muitas jabuti cabas na bacia, quero vi-
ver ao lado de gente humana, muito humana; 
que sabe rir de seus tropeços, não se encanta 
com triunfos, não se considera eleita antes da 
hora, não foge de sua mortalidade, defende a 
dignidade dos marginalizados e deseja tão-so-
mente andar ao lado do que é justo. 

Caminhar perto de coisas e pessoas de ver-
dade, desfrutar desse amor absolutamente 
sem fraudes, nunca será perda de tempo!

ao redor dele. Talvez alguns humanos possam 
feri-lo. Os insetos e cobras podem vir picá-lo. 
Ele pode estar com frio, fome e sede.

O vento sopra a grama e a terra sacode os 
tocos, mas ele se senta estoicamente, nunca 
removendo a venda.

Segundo os Cherokees, este é o único 
modo dele se tornar um homem.

Finalmente... Após a noite horrível, o sol 
aparece e a venda é removida. Ele então des-
cobre seu pai sentado na montanha perto 
dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu 
fi lho do perigo.

Nós também nunca estamos sozinhos! 
Mesmo quando não percebemos, Deus está 
olhando para nós, ‘sentado ao nosso lado’. 
Quando os problemas vêm, tudo que temos a 
fazer é confi ar que ELE está nos protegendo.

Rubem Alves
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ESTE CORAÇÃO CONTINUAESTE CORAÇÃO CONTINUA
 A BATER POR VOCÊ! A BATER POR VOCÊ!

Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos 

doando a parti r de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz. 

Informações: 3531-3200, 3531-5280 ou 3531-3000

ROMÃO MÁQUINAS
“QUALIDADE SEMPRE”

Há 35 anos fazendo de
seu escritório um sucesso

Av. 24 de Fevereiro, 74 - Catanduva-SP
visite nosso site: www.romãomaquinas.com.br

TELEVENDAS  17  3522-6167(    )
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24 – Elisangela Cristi na Leussi
        Alan Carlos Jordão
        Jeverson Fernando Marinelo
25 – Luciana Renata Dias
        Regiane Sampaio
26 – Renata Cristi ane Cardoso da Silva
        Leonardo Ribeiro Salomão
        Marilza Trindade da Silva
        Giselle Marti ns de Mello
27 – Aparecida Donizete Soares da Silva
28 – Gislaine Perpétua Prioli
        Edinaldo Aldivino da Silva        
29 – Ana Maria Polasque Roganti 
        Douglas Roberto da Silva
        Elizabeth Couti nho da Cunha Gouveia
30 – Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
         Rogério Luís Coelho
31 – Maria Aparecida Nieto Caniatt o
        Soreli Angélica Bernardo Ferreira
        Daniela Cristi na Morelato
        Roseleide da Silva

Hospital Emílio Carlos
01 – Célia Cardozo de Oliveira Santos
        Robson Fernando Bernardo da Silva
02 – Silvia Helena Aguiari
        Luciana Binatti   Félix
        Rosimeire Eliane Pirota
        Agnaldo Marcos Alexandre
        Regina Imamura Nigro
03 – Maria de Fáti ma Félix de Albuquerque
04 – Cinthia Heloisa de Fazio
05 – Raphael Dias Monteiro
06 – Antonio Pupio
08 – Thiago Henrique da Silva
09 – Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
10 – Telma Maria de Oliveira Ribeiro
         Regiane Elisabete Marques de Lima
11 – Reinaldo Fragosso
14 – Elisangela Cristi na Salti  dos Santos
15 – Edina Cristi na Salti  Mazoca
16 – Sérgio Henrique de Oliveira
17 – Márcia Barbuio
18 – Débora Cristi na Pimentel da Silva
21 – Jaqueline de Cássia Brambila
22 – Cássia Maria de Sousa
23 – Fernanda Failli Pereira
24 – Maria de Lourdes Zaneti  dos Santos
        Geany Cristi na Zancheta
25 – Lourdes de Fáti ma Ferreira de Castro
        Karina Cristi na Ramos de Barros Carneiro
26 – Ivani Mozaquio Hernandes

         Gislaine das Dores de Paula
27 – Vanessa Holanda Gila
28 – Mércia Teixeira Carmozino
30 – Sirley Cardoso de Oliveira
        Gabriel Valenti m Gonçalves

Recanto Monsenhor Albino
06 – Benedicta Maria Siqueira Camargo
13 – Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonutti  
23 – Cleide Soares Saldanha

Padre Albino Saúde
16 – Eliezer Gomes Cardoso
25 – Dra. Adriana Cássia Moreno Saturno
27 – Juliana do Carmo Saraiva

Faculdades Integradas Padre Albino
01 – Profª Lílian Cristi na Correa B. Rodrigues
02 – Profª Ana Maria Homem Marino
        Profª Lígia Adriana Rodrigues
05 – Cristi ane Stuchi Maria
        Profª. Luciana Prudente Guiotti  
10 – Profª. Liana Abrão Romera
        Profª. Karina Marti ns Molinari Morandin
11 – Prof. Cléber Peres
13 – Prof. Luis Alberto Gonzales Peres
14 – Prof. Manoel Alves Vidal
         Prof. Cláudio Antonio Christante Errerias
15 – Profª. Gisele Maria Couto
18 – Prof. Pedro Enzo Macchione
        Prof. José Donizeti  Biase
        Prof. Antonio Sérgio Munhoz
19 – Sidnei Stuchi
        Karina Garcia
21 – Prof. José Antonio Figueiredo
24 – Maria Astrogilda Figueiredo Muradi
        Andréia de Souza
25 – Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 – Prof. William Dávila Delgallo
        Flávia Lima Fávero
29 – Prof. Áureo José Ciconelli
30 – Prof. Oswaldo Devito
        Prof. Segundo Amarille Salezzi Fiorani
31 – Prof. Plínio Antonio Britt o Genti l

Membros do Conselho de Curadores
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 – Dr. Antonio José dos Santos

Membros Honorários da Fundação Padre Albino 
01 – Padre Synval Januário

Colégio de Aplicação
24 – Profª Larissa Cristi na Fornitano
29 – Profª Cláudia Cristi na Cabral Ardenghe

Hospital Padre Albino
01 – Célia Regina Pereira Cortelusse
        Maria Aparecida dos Santos Toschi
        Edna Maria Amorim Rodrigues
        Antonio Aparecido dos Santos
        Raquel Cristi na de Moura
02 – Rita Teresa Orsi
        Sueli da Silva Rodrigues
        Maria Stela Gomes Limeira
        José Mário Galdezzani Júnior
        Gislaine Benvinda Luiz
03 – Maurício Antonio Casti lho
        Vânia Perpétua Baratela 
        Cybele Mara Vulcano Lorenzon
        Keila Rodrigues da Silva Carolino
04 – Adriana Aparecida Garcia
05 – André Renato da Silva
06 – Valéria Aparecida Tanasovichi
         Fábio Francisco da Silva
         Flávia Waldomiro Heredia
07 – Maria Lourdes de Carvalho
08 – Eolita Benito Vicente
09 – Benedita Helena Silvestre
        Elisangela Antonio Silva
        Aline Joyce Puerchi
10 – Roseli Rodrigues
        Maria Rosário Gomes
        Cinara Aparecida B. Soares Pascolat
        Reginalva Perpétua da Silva
11 – Antonia Donizete Terra Amaral
        Isabelle Poliani Ferreira Hernandes
13 – Luciana Maria Dias Ulian
        Francisco de Assis Galeaci dos Santos
        Joanice Sipriano da Silva
15 – Maria Benedita Gonçalves
16 – Éden Lúcio de Oliveira
17 – Maria do Carmo da Cruz Soares
18 – Lígia Aparecida Fernandes
        Rita de Cássia de Oliveira
19 – Sandra Regina Constancio Silva
        Thaize Damacena Poiani
        Eliton Cristi an Barduco
20 – Lúcia Aparecida Anastácio
        Marcelo Soares da Silva
21 – Sandra Mara de Melo Bianchi
        Luciene Santos Rodrigues
        Simone Cristi na Dune
23 – Mirtes Márcia Marti ns
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Quero agradecer a atenção de todos os cola-
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ros Marcelo Silva, André Luís, William, Sr. Gerson, 
que me auxiliaram nas informações e quantas 
vezes me confortaram nos momentos difí ceis do 
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à toda equipe da limpeza, peça muito importante 
no tratamento.
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que não foram só especialistas na área, mas 
companheiros do paciente.
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ria e também a equipe do Dr. Sara & Cura, que 
nos confortaram com palavras de oti mismo, fé, 
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Agradeço muito a Deus pela alegria que nos 
proporcionou, de termos sido encaminhados 
para o Hospital Padre Albino e poder ser tratados 
por pessoas tão especiais.

 
Cássia Simone de Moura, pelo paciente José 

Joaquim de Oliveira Neto – Adamanti na – SP
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MAIO - DATAS COMEMORATIVASMAIO - DATAS COMEMORATIVAS

Coisas estranhas andam acontecendo neste 
mundo de Deus: os santos, para serem aceitos ou 
tolerados, precisam tornar-se estátuas. Porque, é 
claro, uma estátua não incomoda, não perturba, 
não denuncia. Só os santos que ainda convivem co-
nosco é que podem complicar a nossa existência.

Não. A sociedade pós-moderna quase 
nunca aprecia devidamente a presença visível 
de santos e santas. Com a maior leviandade, 
ignora-os, quando não os marginaliza ou lhes 
apronta as mais sofi sti cadas torturas. Só depois 
de mortos é que todos fazem questão de lhes 
erguer monumentos, dedicar-lhes igrejas, pe-
dras sepulcrais, estátuas...

De fato, a Terra está povoada de estátuas er-
guidas em sua honra. Estátuas que deveriam ser 
sinais de devoção. Na verdade, porém, não pas-
sam de homenagens póstumas àqueles que a 
sociedade anteriormente renegou, ridicularizou, 
perseguiu...

Santos e Santas que o mundo espera
Hoje, parte do mundo católico vive reclaman-

do dos santos anti gos e exigindo santos e santas 
“novos”. Ao lado das grandes fi guras de épocas 
passadas, aguarda-se o santo de macacão ou em 
manga de camisa; a santa engajada na luta pelos 
direitos humanos.

Não é que esses ti pos de heróis e heroínas 
estejam faltando. É que não prestamos atenção 
neles. Abramos os olhos e veremos que eles são 
“multi dão imensa e gente de todas as nações, tri-
bos, povos e línguas” (Ap. 7,9).

Andam lado a lado conosco, vivem em nossas 

comunidades e até em nossos próprios lares. Mas 
conti nuamos de olhos fechados...

A esta altura, deveríamos estar todos de acor-
do: não basta honrar os santos do passado, é pre-
ciso reconhecer e venerar também os santos do 
nosso tempo. E não adianta reclamar da falta de 
santos em nossa sociedade.

Nós é que deveríamos ser, hoje, os santos e 
as santas de que o mundo tanto precisa e que 
tanto espera.

(Pe. Virgílio, SSP) 



interna tem veios de mofo que vão do cinza ao 
azul, obti dos pela presença da penicillium gor-
gonzola (ou glaucum). Os diferentes métodos de 
fabricação, o ti po de mofo e a quanti dade de sal 
dão origem a uma variedade de queijos, mas os 
mais famosos são o gorgonzola doce, suave, e o 
picante, de sabor mais intenso. Os curados em 
grutas (na versão mais tradicional) resultam nos 
melhores gorgonzolas. 

 Como usar 
Além de ser consumido ao natural, o gor-

gonzola pode ser usado no preparo de molhos 
(misturado com creme de leite) para massas, no 
recheio de tortas ou em pastas para canapés.

  
Queijo roquefort
 
É produzido com leite de ovelha não-pasteu-

rizado ao qual é adicionado o mofo penicillium 
roqueforti . A umidade e a quanti dade de ar no 
local de maturação, necessárias para que o mofo 
se desenvolva no queijo, são rigorosamente 
controladas. Originário da região de Rouergue, 
França, tem forma cilíndrica e pesa de 2 kg a 3 
kg. A casca é pegajosa de cor marfi m bem clara e 
a textura é macia, com um aroma característi co 
e sabor que pode ser mais ou menos picante de 
acordo com o grau de maturação. 

Como usar 
Queijo de mesa, pode ser servido com pão 

ou acompanhado de nozes e frutas secas. Fica 
gostoso em saladas com verduras, como radic-
chio e endívia. Conti nua na próxima edição.
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Os ti pos de queijos

Os queijos podem ser classifi cados de acor-
do com o ti po de leite, a textura, o grau de ma-
turação e a intensidade de seu sabor e aroma. 
A classifi cação mais comum é de acordo com 
a textura (queijos duros e semiduros, macios, 
frescos etc). 

A consistência dos chamados queijos du-
ros varia de lisa e fácil de cortar até a áspera 
e granulada. Alguns deles são o emmenthal, 
o gruyère, o grana (parmesão), o provolone, 
o pecorino, o cheddar e o gouda. Há ainda os 
queijos macios (brie e camembert), os azuis 
(roquefort e gorgonzola) e os frescos (queijo de 
cabra, cream cheese, ricota, cott age, mascar-
pone e queijo feta). 

Queijo gouda
 
É um queijo holandês, de corte, produzido 

em várias regiões a parti r de leite de vaca pas-
teurizado (o de leite cru ainda existe, mas é me-
nos comum), com formato redondo, pesando 
de 5 kg a 10 kg. A casca é muito lisa e de cor 
vermelha. Depois de maturado (após 18 meses) 
ganha uma consistência um pouco granulosa, a 
parte interna ganha uma cor amarelo-escuro e 
seu sabor se torna mais complexo. Em poucos 
meses de maturação já é fi rme, de textura lisa 
e fl exível. A parte interna é permeada por pe-
quenos buracos. O sabor do queijo mais jovem 
é frutado e doce, mas à medida que envelhece 
o seu sabor e aroma se intensifi cam. Existem al-
gumas versões de gouda que incluem temperos 
como alho, cebola ou cominho. 

Como usar
Queijo de mesa, pode ser usado em sanduí-

ches frios e em grati nados.

  Queijo gorgonzola
 
Originário do norte da Itália é produzido 

com leite de vaca (o tradicional, com leite cru e 
a versão mais moderna, com leite pasteurizado) 
e apresenta um alto teor de gordura. Tem forma 
de um tambor pesando de 6 kg a 12 kg. A textura 

“Se você quer transformar o mundo, mexa primeiro em seu interior.”
(Dalai Lama)

Você gosta de queijos?

Lazer & Variedades

Os povos asiáti cos atravessaram que conti nente ou oceano?
De acordo com as teorias mais anti gas sobre migração, os povos asiáti cos chegaram à América 

pelo estreito de Behring, durante as últi mas glaciações, há cerca de 20 mil anos. O gelo, ao cobrir o 
mar, teria criado uma ponte entre o extremo oeste da América do Norte e leste da Ásia. Perseguin-
do suas caças, os imigrantes teriam atravessado tal ponte, chegando assim ao conti nente ameri-
cano. Recentemente, alguns arqueólogos encontraram vestí gios que indicam a presença desses 
povos na América há cerca de 50 mil anos. Nesse caso, eles supõem que a travessia do conti nente 
tenha acontecido por mar. Mas isso, por enquanto, são apenas especulações.

Do Guia dos curiosos - O livro das perguntas e das respostas 

CURIOSIDADE

ABRIL / 2009

Massa
- 1 cenoura grande 
- 1 xícara (chá) de leite desnatado
- 1 colher (sobremesa) de margarina light
- 1 ovo
- 1 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de sal
Recheio
- 1/2 peito de frango sem pele e sem gordura
- 1/2 cebola pequena
- 1 ramo de salsa e cebolinha
- sal a gosto
- 2 unidades de queijo cremoso light
- 1 tomate sem pele e sem semente
- 1 dente de alho
Modo de preparo
Cozinhe a cenoura até fi car bem macia. Bata 

todos os ingredientes no liquidifi cador. Faça as 
panquecas em frigideira anti -aderente peque-
na, previamente untada com óleo.

Recheio de Frango: Tempere o frango com sal 
e refogue com os demais temperos em uma pa-
nela anti -aderente. Adicione água aos poucos e 
cozinhe bem. Desfi e e adicione o queijo polen-
gue e salsa fresca picada.

Montagem: recheie as panquecas, coloque-as 
num refratário e cubra com molho a gosto.

C U L I N Á R I A

Panquecas de cenouraPanquecas de cenoura
10 porções - 100 kcal / porção10 porções - 100 kcal / porção

Truques e dicas para o dia a dia
• Para ti rar as manchas amareladas da panela 

depois de uma fritura, ensaboe a parte amare-
lada e deixe esquentar. Depois, passe uma pa-
lha de aço enquanto a panela esti ver quente.

• Para que o fí gado não fi que duro ao fritar, 
polvilhe antes com maisena ou farinha de trigo.

• Para dar um sabor especial a qualquer 
prato com batatas cozidas, coloque dois ou 
três cravos-da-índia na água do cozimento.

• Antes de fritar a polenta, passe-a na fari-
nha de trigo. Assim, ela fi cará mais macia e com 
uma crosta crocante.

• Para dar um sabor especial às batatas fritas, 
coloque duas rodelas de cebola um pouco an-
tes de ti rá-las do fogo.

• Coloque os dentes de alho descascados den-
tro de um vidro com óleo de cozinha. Assim, eles 
não fi cam ressecados e o óleo pode ser uti lizado 

depois como molho para saladas.
• O peixe assado não grudará na forma e 

nem perderá o sabor se você forrar a assadei-
ra com fati as de batata crua.

• O purê de batatas fi cará mais saboroso se 
você substi tuir o leite por creme de leite.

• Para dar um aroma agradável ao vinagre 
coloque no frasco algumas folhas de manjeri-
cão ou alecrim e depois tampe bem.



JORNAL DA FUNDAÇÃO
PADRE ALBINO06 ABRIL / 2009

Informamos os principais projetos, benefí cios e ações sociais realizadas para a comunidade de Catanduva e Região e os seus números no modelo formatado pelo IBASE.
A Fundação Padre Albino é uma Enti dade Filantrópica que atua na cidade de Catanduva há 82 anos nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, benefi ciando dire-
tamente 1.200 e indiretamente 6.000 famílias, numa região composta por 18 municípios com uma população aproximada de 300 mil habitantes.

BALANÇO SOCIAL DA FUNDAÇÃO PADRE ALBINO EM 2008

A Fundação Padre Albino é uma Enti dade Filan-
trópica que atua na cidade de Catanduva há 82 anos 
nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, 
benefi ciando diretamente 1.200 e indiretamente 
6.000 famílias, numa região composta por 18 muni-
cípios com uma população aproximada de 300 mil 
habitantes.

A Fundação Padre Albino, através das Faculdades 
Integradas Padre Albino, cumprindo seu papel so-
cial, investi u em ações para aproximar seus acadê-
micos da comunidade. Através das Coordenadorias 
de Extensão dos cursos de Administração, Direito, 
Educação Física, Enfermagem e Medicina foram de-
senvolvidos projetos e ati vidades, ministrados cursos 
e palestras, dadas orientações e prestados serviços 
insti tucionais que benefi ciaram um grande número 
de pessoas, desde crianças até idosos, de Catanduva, 
região e outros Estados.

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Faculdade da Terceira Idade
A Faculdade da 3ª Idade, buscando mostrar aos 

seus alunos a importância da responsabilidade social, 
promoveu campanhas beneméritas, como arrecada-
ção de alimentos para a Paróquia Imaculada Concei-
ção; arrecadação de produtos de higiene pessoal (sa-
bonetes e pasta dental) para o Recanto Monsenhor 
Albino; arrecadação de brinquedos para a Creche do 
Parque Flamingo; realização de um chá da tarde, com 
brincadeiras, para os idosos do Recanto Monsenhor 
Albino; parti cipação em programa de rádio, onde fo-
ram esclarecidas dúvidas dos ouvintes sobre o idoso e 
a sociedade: suas necessidades e direitos.

Recreação solidária
Desenvolvido junto aos internos do “Hospital Psi-

quiátrico Espírita Mahatma Ghandi”, de Catanduva, 
que atende pessoas com problemas neurológicos e 
dependentes químicos e drogados, o Projeto Educa-
ção Física e Recreação Solidária realizou encontros 
semanais com os internos em condições da práti ca 
de ati vidade fí sica e recreação e que não recebem 

visitas de familiares e por isso fi cam depressivos, o 
que atrapalha na sua recuperação. Realizado aos 
domingos, das 14h00 às 16h00, de março a dezem-
bro, o projeto teve a parti cipação, em média, de 25 
internos do hospital.

Ati vidades com idosos

Alunos do 4º ano desenvolveram ati vidades 
extra-classe para a terceira idade junto a insti tuições 
que atendem idosos de Catanduva e região.

O objeti vo foi integrar alunos e comunidade, jo-
vens e idosos, quanto à importância do programa 
de ati vidades fí sicas e de lazer nos asilos e casas de 
repouso, visando a melhoria na autonomia dos mo-
vimentos, acolhimento e auto-esti ma, além de pro-
porcionar maior da qualidade de vida a estes idosos 
excluídos da sociedade. As ati vidades foram desen-
volvidas fora do horário de aula quando os alunos 
visitaram e ministraram ati vidades para oito casas de 
repouso e asilos de Catanduva, Novo Horizonte, Pin-
dorama, Tabapuã, Barretos e Severínia, atendendo 
245 idosos internos. 

As insti tuições visitadas foram Recanto Monse-
nhor Albino, Vila São Vicente de Paula e Lar Socieda-
de Boa Nova, de Catanduva; Lar da Velhice, de Novo 
Horizonte; Vila dos Pobres, de Barretos; Lar dos Ve-
lhinhos, de Pindorama; Lar dos Pobres Joana D’ An-
geles, de Tabapuã, e Lar São Francisco, de Severínia.

Apoio a defi cientes visuais
O Projeto DV de Bem com a Vida ofereceu ati vi-

dades fí sicas, recreati vas, desporti vas e culturais às 

pessoas com defi ciência visual do município de Ca-
tanduva e região que têm difi culdade de acesso às 
ati vidades fí sicas adaptadas às suas necessidades es-
peciais. Promovido no primeiro semestre, às terças-
feiras, das 14h00 às 17h00, o projeto promove a in-
clusão social, a melhoria da capacidade fí sica, da ha-
bilidade motora e das oportunidades sociais, como 
trabalho e convívio com pessoas não defi cientes. O 
projeto atendeu, em média, 15 defi cientes visuais.

Escola da Família
Em convênio com a Secretaria de Estado da Edu-

cação e Diretoria de Ensino de Catanduva, o curso 
ofereceu 40 vagas para alunos matriculados para de-
senvolverem ati vidades junto às escolas estaduais de 
Catanduva e Região. O Projeto Escola da Família, de-
senvolvido nos fi nais de semana, das 9h00 às 17h00, 
atende uma clientela diversifi cada, formada por 
crianças, jovens e adultos da comunidade onde está 
inserida a Unidade Escolar, oferecendo trabalhos 
dentro das áreas desporti vas, de recreação, artes e 
outras afi ns. O projeto desti na aos alunos bolsa de 
estudos, sendo 50% oferecida pela Mantenedora e 
50% pelo Governo do Estado de São Paulo.

 
CURSO DE DIREITO

Assistência jurídica gratuita
O Centro de Práti ca Jurídica (Ceprajur), que ofere-

ce assistência jurídica gratuita à população, atendeu 
136 pessoas em 2008, contando com 21 estagiários 
dos últi mos anos do curso e um professor.

Adote um copo d’água
A campanha Adote um copo d´água, originada de 

um projeto de extensão do curso de Direito, foi es-
tendida a todos os Departamentos da Fundação Pa-
dre Albino. Um cartaz, esti mulando as pessoas a reu-
ti lizarem os copos, foi colocado em todos os bebe-
douros alertando os funcionários para a necessidade 
da reuti lização e reciclagem dos copos descartáveis.

O projeto foi iniciado em abril por um grupo de 
38 alunos do curso, orientados por um docente, com 

o objeti vo de reduzir, reuti lizar e reciclar os copos 
plásti cos descartáveis para água uti lizados no Cam-
pus I das FIPA, que sedia os cursos de Administração 
e Direito, e também demonstrar a responsabilidade 
social e ambiental dos alunos.

Criança e Adolescente

Dia 12 de maio o curso realizou o “I Colóquio de 
Extensão” para discuti r os direitos da criança e do 
adolescente, com a parti cipação de alunos e repre-
sentantes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar.

Conscienti zação eleitoral
Dia 16 de setembro, os alunos do curso distribuíram 

300 carti lhas sobre conscienti zação eleitoral nas 
praças da República e Conde Francisco Matarazzo 
(Câmara Municipal de Catanduva). O material es-
clareceu o cidadão a respeito dos procedimentos 
da eleição, deu dicas de como votar de maneira 
mais consciente e alertou a respeito das práti cas 
eleitorais que são proibidas e como denunciá-las.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Desenvolvimento Profi ssional
O Grupo de Desenvolvimento Profi ssional propi-

ciou a 35 alunos e pessoas da comunidade, através 
de vivências, condições de desenvolver a capacida-
de de relacionamento interpessoal, potencializando 
suas chances no mercado de trabalho.
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Inclusão digital

O curso desenvolveu três projetos sociais de in-
clusão digital, oferecendo cursos básicos de compu-
tação em seus laboratórios de informáti ca. 

O Projeto “O ABC da Informáti ca” atendeu pes-
soas carentes e desempregadas, acima de 18 anos, 
e formou nesse ano 27 pessoas. O Projeto “O bê-a-
bá da informáti ca aos Bombeiros Mirins”, dirigido 
a crianças carentes de 11 a 15 anos que vivem em 
situação de risco, benefi ciou nesse ano 41 alunos. O 
projeto “Informáti ca para Defi cientes Visuais” pro-
porciona a inclusão digital para defi cientes visuais. 
O curso é ministrado totalmente no computador, 
com fone de ouvido. Iniciado em fevereiro, o curso é 
ministrado todo sábado, das 9h00 às 11h00 e bene-
fi ciou 13 pessoas.

O curso cedeu seu laboratório de informáti ca e 
um docente para o projeto “Criança Doce Energia”, 
da Usina Cerradinho, oferecendo para 130 crianças 
e jovens, de fevereiro a dezembro, curso básico de 
informáti ca duas vezes por semana.

Empresa Júnior
Os alunos do curso, através da FAECA Júnior, em-

presa de consultoria sem fi ns lucrati vos, prestaram 
serviços e desenvolveram projetos para empresas, 
enti dades e sociedade em geral nas suas áreas de 
atuação, sob a supervisão dos professores.

 
Bolsa de Talentos
O Programa Bolsa de Talentos, em parceria com 

a Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, 
Paróquia Imaculada Conceição, APAE e curso de Edu-
cação Física, compreende três projetos.

Projeto Estágio – visa aproximar alunos do curso 
de Administração dos empresários de Catanduva e 
Região através do cadastro e organização dos currí-
culos de alunos interessados em estágio e a solicita-
ção das empresas. O cadastro dos alunos e solicita-
ção das empresas é feito através do site da Faeca Jr.

Projeto Emprego Solidário - voltado para pessoas 
com baixa qualifi cação e empregabilidade, com ca-
dastro de empresas que necessitam dessa mão de 
obra, é realizado em parceria com a Paróquia Ima-
culada Conceição. O procedimento para busca é o 
mesmo, através do site da Faeca Jr.

Projeto Emprego para portadores de necessida-
des especiais – no site www.faecajunior.com.br é 
feito o cadastro e a aproximação de pessoas com ne-
cessidades especiais com as empresas interessadas 
na contratação.

Conscienti zação
Em setembro, no Teatro Municipal, foi realizado 

o Seminário sobre a inclusão de portadores de ne-
cessidades especiais, com a parti cipação de alunos 
e da comunidade, com apresentações e exposições 
sobre o tema.

Inclusão no mercado de trabalho
O curso promoveu dia 10 de setembro, no Clube 

de Tênis Catanduva, às 19h30 horas, o 4º Seminário 
A inclusão de pessoas com defi ciências no mercado 
de trabalho com o Evoluindo com resultados; é hora 
de incluir.

Os objeti vos do Seminário, totalmente alcança-
dos, foram identi fi car, através de relatos, as difi culda-
des na inserção de pessoas com defi ciência no mer-
cado de trabalho; apresentar a realidade legal para 
as pessoas com defi ciência; conhecer, através de 

especialistas e pessoas que desenvolvem ati vidades 
no meio, a realidade das pessoas com defi ciência no 
mercado de trabalho; envolver enti dades que repre-
sentam as pessoas com defi ciência com a comuni-
dade acadêmica e informar e conscienti zar a comu-
nidade acadêmica e organizações regionais, públicas 
e privadas parti cipantes do evento, das difi culdades 
encontradas na inclusão de pessoas com defi ciência 
no mercado de trabalho e as possíveis soluções.

A programação do Seminário incluiu palestras, 
apresentação artí sti ca, de pesquisa e de trabalho 
social com pessoas com defi ciência. O encontro foi 
gratuito e voltado para alunos e público de interesse.

Crianças carentes
Dentro da programação da Semana Monsenhor 

Albino, o curso promoveu, dia 19 de setembro, no 
Campus I, às 14h00, apresentação dos Projetos Doce 
Energia e Viva Flor – coral e danças, em parceria com 
a Usina Cerradinho e a Associação Lar da Criança 
Dona Lola Zancaner. Dirigida a enti dades assisten-
ciais, a ati vidade benefi ciou 140 crianças.

 
Gestão ambiental
O curso realizou, em novembro, o 3º Encontro so-

bre Gestão Ambiental, abordando assuntos relati vos 
à projetos ambientais desenvolvidos pelo setor pú-
blico, entre eles a despoluição do rio São Domingos e 
a revitalização arbórea da cidade.

O principal objeti vo do Encontro foi o de reco-
nhecer e apresentar para a comunidade as ações 
ambientais desenvolvidas pelo setor público de Ca-
tanduva e região. Parti ciparam do evento de mais de 
150 pessoas, entre alunos, representantes de organi-
zações e público de interesse.

Apoio a pequenos empresários
O curso promoveu, em maio, o 3º Encontro para 

debater a realidade das micro e pequenas empresas 
de Catanduva e região, quando apresentou resul-
tados de pesquisas demonstrando a importância e 
as fragilidades das micros e pequenas empresas e a 
visão dos dirigentes de Catanduva dos setores indus-
trial, comercial e de prestação de serviços.

O Encontro foi gratuito e voltado para alunos da 
faculdade e público de interesse.

CURSO DE ENFERMAGEM

Prevenção e Educação em Saúde
O Programa “Prevenção e Educação em Saúde à 

comunidade de Catanduva – Hipertensão e Diabe-
tes”, desenvolvido de fevereiro a novembro, aferiu 
a pressão arterial e/ou glicemia e deu orientações 
quanto à prevenção do diabetes e hipertensão arte-
rial benefi ciando 505 pessoas na Praça da República 
(Catanduva) e na cidade de Itajobi.

Promoção e Prevenção da Saúde
O projeto “Educação em Saúde: a práti ca educa-

ti va como viabilizadora da promoção e prevenção 
da saúde” promoveu, de fevereiro a novembro, dra-
mati zações, palestras educati vas, demonstração de 
peças anatômicas, aulas expositi vas, entrevista em 
emissora de rádio, orientações e distribuição de fo-
lhetos informati vos a alunos do ensino fundamental 
e médio, a pacientes e público em geral, em escolas 
privadas e públicas municipal e estadual, unidades 
básicas de saúde, unidades de saúde da família e am-
bulatório de clínica médica do Hospital Escola Emílio 
Carlos e no Hospital Padre Albino. Abrangendo varia-
dos temas, o projeto benefi ciou 750 pessoas.

Vale do Jequiti nhonha
Em parceria com a Congregação das Irmãs de Nossa 

Senhora da Ressurreição, oito alunas da 4ª série, co-
ordenadas por uma docente, parti ciparam do Projeto 
Vamos ao Meio, na cidade de Pedra Azul (MG), de 25 
de julho a 2 de agosto. Localizada no Vale do Jequiti nho-
nha, a região é classifi cada como a mais pobre do Brasil.

Os alunos atuaram na periferia da cidade e aten-
deram nas casas de quem não podia se deslocar. 
Realizaram ati vidades educati vas, abordando temas 
como saúde da mulher, cuidados com a água, DST/
AIDS, parasitose, saúde bucal, auto-exame de mama 
e prevenção do câncer ginecológico fazendo um to-
tal de 520 atendimentos.

Museu de Anatomia
O Projeto Museu Iti nerante de Anatomia, que 

tem o objeti vo de introduzir conceitos básicos so-
bre anatomia humana que permitam aos alunos do 
ensino fundamental conhecer o corpo humano e 
propiciar o ensino-aprendizagem aos seus alunos da 
2ª série, foi apresentado em quatro escolas de Ca-
tanduva, benefi ciando 137 alunos com idade entre 
5 e 16 anos.

Alimentação saudável e qualidade de vida
O projeto Alimentação saudável e qualidade de 

vida foi desenvolvido de fevereiro a novembro na 
Creche Irmã Sheila benefi ciando 220 crianças em 
idade pré-escolar. Duas docentes e 35 alunos desen-
volveram ati vidades lúdicas embasadas em ações 
educati vas, abordando a importância da alimenta-
ção e hábitos alimentares saudáveis vivenciados por 
elas em casa e na creche.

 Dentro desse projeto os alunos e uma docen-
te formaram o grupo Enfermeiros da alegria que, 
com ati vidades lúdicas, buscou desenvolver a socia-
lização, a responsabilidade social e a capacidade de 
trabalho em grupo por meio da esti mulação da cida-
dania, solidariedade, afeti vidade e valorização do ser 
humano.  

Ligas Estudanti s
A Liga da Saúde da Mulher desenvolveu inúme-

ras ati vidades, tais como orientações à comunidade 
- gestantes, nutrizes e público em geral, num total 
de 150 atendimentos, no Centro de Saúde “Dr. José 
Perri”, Maternidade do Hospital Padre Albino e Praça 
da República.

 A Liga da Saúde Coleti va realizou 596 aten-
dimentos, 98 exames preventi vos contra câncer de 
colo uterino e aplicou 7.300 doses de vacina na Cam-
panha Nacional de Multi vacinação contra a febre 
amarela, dupla viral em adultos (rubéola e sarampo), 
contra a hepati te B, contra a gripe e contra a Polio-
mielite.

Palestras
Docente e alunos promoveram palestras no Co-

légio de Aplicação para 80 alunos do Ensino Médio 
sobre diabetes, prevenção do câncer de pele e uso 
de piercing e tatuagem; palestras sobre objeti vos, 
funções e funcionamento do Banco de Leite Huma-
no e manejo do aleitamento materno a 50 alunos do 
curso de enfermagem e de escolas técnicas de en-
fermagem e a 80 agentes comunitárias da Prefeitura 
de Catanduva; orientação sobre a práti ca do aleita-
mento materno e orientação sobre a importância da 
doação do leite excedente a 10 pacientes do Ambu-
latório do Hospital Emílio Carlos.

 Caminhoneiros
Dia 17 de setembro foram realizados, das 8h00 

às 12h00 e das 13h30 às 16h00, atendimentos aos 
motoristas de veículos de carga na Polícia Rodoviária 
de Catanduva, na Rodovia Washington Luís.

Os alunos, orientados por docentes, realizaram 
112 atendimentos assistenciais e de educação em 
saúde, que incluíram aferição de pressão arterial, gli-
cosimetria, antropometria, com cálculos do índice de 
massa corpórea, educação em saúde em hiperten-
são, diabetes e problemas relacionados a doenças 
sexualmente transmissíveis. Os motoristas também 
receberam vacinas dupla viral (rubéola e sarampo), 
contra tétano, hepati te e febre amarela.

Eventos
Foram promovidos durante o ano cursos, encon-

tros, ofi cinas, palestras, capacitações cientí fi co tec-
nológicas e semanas benefi ciando profi ssionais dos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, acadêmicos 
da área da saúde e estudantes dos cursos técnicos 
em enfermagem com o objeti vo de atualização e in-
centi vo à melhoria da assistência prestada.

Visitas
Os alunos fi zeram visitas programadas a enti da-

des e hospitais para capacitação cientí fi co-tecnológi-
ca/responsabilidade social.
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CURSO DE MEDICINA

Campanhas
30 alunos de 1ª a 5ª série promoveram, nos me-

ses de março e abril, campanha de arrecadação de 
produtos de higiene básica para distribuição a duas 
insti tuições, benefi ciando 50 pessoas assisti das por 
elas.

O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) promoveu 
dia 03 de junho uma festa junina para arrecadação de 
fundos para enti dades carentes, envolvendo alunos 
de 1ª a 5ª série.

Conscienti zação
Dias 04 e 07 de abril 37 alunos fi zeram palestras 

para 80 alunos da rede pública de ensino sobre a 
importância do lixo, desti no, reciclagem e reaprovei-
tamento.

Dia 07 de junho, no Dia de Combate ao Tabagis-
mo, alunos orientaram a população sobre as con-
seqüências do ato de fumar e informaram sobre o 
Programa de Combate ao Tabagismo de Catanduva. 
O ato foi realizado na Praça da República, ati ngindo 
300 pessoas.

Nos dias 13, 14 e 15 de maio, 39 alunos percorre-
ram bares e restaurantes da cidade para conscienti za-
ção de adultos, jovens e adolescentes sobre proble-
mas relacionados ao HIV/AIDS, formas de prevenção 
e combate ao preconceito. Aproximadamente 500 
pessoas foram abordadas.

No Dia Mundial da Saúde, 07 de abril, 3 alunos 
parti ciparam da campanha Esporte é saúde na Co-
munidade Terapêuti ca “Lírios do Vale”, onde enfa-
ti zaram, a dez internas, o papel do esporte com fi m 
terapêuti co.

Orientação à população
Todas as Ligas Estudanti s se envolveram no ELEC 

– Encontro das Ligas Estudanti s de Catanduva, reali-
zado em outubro, na Praça da Matriz, que teve por 
objeti vo uma abordagem intensa da população, ofe-
recendo informações, esclarecimentos e ati vidades 
de saúde, além de tornar pública as suas ati vidades.

 
Na Amazônia
Nove alunos do curso parti ciparam novamente 

do NAPRA (Núcleo de Apoio às Populações Ribeiri-
nhas da Amazônia) no Estado de Rondônia no mês 
de julho.

Os alunos parti ciparam de ati vidades de orien-
tação e conscienti zação e atendimento às pessoas 
residentes às margens do Rio Madeira, num total de 
1.200 pessoas.

 
Cursinho preparatório
35 alunos ofereceram o Sala Extra, cursinho pre-

paratório para vesti bulares e concursos, gratuito, des-
ti nado a alunos que concluíram ou estão cursando o 
ensino médio em escolas da rede pública. Foram be-
nefi ciados 80 alunos carentes, de março a novembro.

Valorização do idoso
Através do projeto VILA – Valorizando o idoso, le-

vando acolhimento, 16 alunos atenderam, de março 
a novembro, 120 idosos internos na Vila São Vicente 
de Paulo, de Catanduva.

Criança x hospital
Familiarizar a criança com o ambiente hospita-

lar e a doença foi o objeti vo do projeto Hospital do 
ursinho, desenvolvido em agosto no Hospital Padre 
Albino por 50 alunos e que benefi ciou 150 crianças.

Plantões
De março a novembro, 20 alunos atenderam a 

população de Catanduva e região através de plantões 
na equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros e no 
SAMU.

O curso promoveu durante o ano congressos, jor-
nadas, mesas redondas, simpósios, cursos e cursos 
de atualização.

COLÉGIO DE APLICAÇÃO
Durante a Semana Monsenhor Albino, em se-

tembro, o Colégio mobilizou os alunos da Educação 
Infanti l e Ensino Fundamental I para arrecadação de 
material de higiene e limpeza, doados ao Recanto 
Monsenhor Albino, além de roupas, para crianças de 
0 a 3 anos, e brinquedos, doados para a Pediatria do 
Hospital Padre Albino. 

Campanhas
No segundo semestre, o Colégio fez uma campa-

nha entre seus alunos quando foram arrecadadas 
450  fraldas geriátricas e 300 fraldas infanti s, doadas 
para o Hospital Padre Albino.

Outra campanha arrecadou 80 vidros para o Ban-
co de Leite do Hospital Padre Albino.

RECANTO MONSENHOR ALBINO
O Recanto realiza, para os seus idosos, de ambos 

os sexos, diversas ati vidades recreati vas, religiosas, 
de entretenimento, passeios e comemorações, assim 
como palestras para seus funcionários.

Consciência saudável
O Recanto Albino realizou nos dias 24, 26 e 28 de 

novembro a sua V Semana da Consciência Saudável, 
que teve o objeti vo de oferecer palestras sobre qua-
lidade de vida, moti vação e auto conhecimento aos 
seus funcionários.

Biblioteca
Em novembro foi instalada uma biblioteca para 

emprésti mo de livros aos funcionários, seus fi lhos 
e para os idosos, composta por 154 livros religiosos, 
cientí fi cos, literatura brasileira, literatura infanto-
juvenil e literatura estrangeira.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
RECURSOS HUMANOS

Vacinação contra a gripe
Foi realizado de 03 a 06 de junho um Programa 

de Imunização contra Infl uenza (gripe) para os fun-
cionários dos hospitais Padre Albino e Emilio Carlos e 
Recanto Monsenhor Albino. A vacina também foi dis-
ponibilizada para os funcionários do Colégio de Apli-
cação, das Faculdades Integradas, PAS e Museu Padre 
Albino. No total foram aplicadas 600 doses de vacina.

Gincana de reciclagem
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos promo-

veram no mês de junho a I Gincana de Reciclagem 
entre seus funcionários que, para parti ciparem, for-
maram grupos de no mínimo cinco e no máximo dez 
pessoas.

No Hospital Padre Albino foram formados 10 gru-
pos, num total de 70 funcionários, que arrecadaram 
8.514 quilos. Treze grupos, num total de 82 funcio-
nários, parti ciparam da gincana no Hospital Escola 
Emílio Carlos, com arrecadação total de 7.149 quilos.

Os grupos vencedores receberam R$ 500,00 e os 
segundos colocados, um vale rodízio de pizza + refri-
gerante, no valor de R$ 100,00. Parte do dinheiro ar-
recadado com a venda do material foi desti nada para 
a premiação e o restante reverti do em eventos em 
benefí cio dos funcionários.

Meio ambiente
Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, em co-

memoração a Semana do Meio Ambiente, promove-
ram dia 26 de junho a palestra “Globalização do pen-
samento sustentável”, à cargo do Técnico em Gestão 
Empresarial e Especialista em Planejamento e Gestão 
Ambiental Edson Deniz.

No Hospital Emílio Carlos a palestra foi às 9h00, 
na sala de espera do Ambulatório de Ortopedia, e no 
Hospital Padre Albino, às 14h00, no anfi teatro.

Direção defensiva e a lei seca
O Serviço Especializado em Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT) promoveu dia 14 de agosto, no 
Hospital Escola Emílio Carlos, às 14h00, na sala de 
espera do Ambulatório de Ortopedia, e dia 28, no 
Hospital Padre Albino, às 11h00 e às 14h00, no anfi -
teatro, palestra sobre Direção Defensiva e a nova Lei 
Seca, pelo soldado André Luiz Lopes Garcia, da Polícia 
Rodoviária, Base de Catanduva.

Na palestra, o soldado André explicou aos fun-
cionários as normas de circulação, o uso dos equi-
pamentos de segurança, direção defensiva e a nova 
Lei Seca.

 
Vacinação contra rubéola
De 25 a 28 de agosto foi promovida campanha 

interna de vacinação para eliminação da rubéola, 
benefi ciando 311 pessoas. A campanha teve como 
alvo todos os funcionários da Fundação Padre Albino, 
homens e mulheres de 20 a 39 anos de idade, de ma-
neira indiscriminada, ou seja, independentemente de 
já terem sido vacinados anteriormente ou até mesmo 
terem contraído a doença. Também foram vacinados 
os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem e 
Educação Física.

Treinamentos
O Serviço Especializado em Segurança e Medicina 

do Trabalho (SESMT) promoveu treinamentos para 
funcionários dos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, 
orientando-os sobre temas relacionados às suas ati vi-
dades. Os treinamentos foram ministrados durante a 
jornada de trabalho e benefi ciaram 498 funcionários.

O Setor de Recursos Humanos promoveu 48 cur-
sos/treinamentos no Hospital Emílio Carlos, benefi -
ciando uma média de 322; no Hospital Padre Albino 
foram 96 cursos, benefi ciando uma média de 598 
funcionários. Os 144 cursos e treinamentos foram 

ministrados durante a jornada de trabalho.
Inglês
A Fundação Padre Albino e a Planet Idiomas man-

tém convênio que possibilitou o ensino de inglês aos 
funcionários e alunos das faculdades.

Convênio com o Governo de Angola
A Fundação Padre Albino, através de convênio ce-

lebrado com o Governo de Angola, ofereceu bolsas 
de estudo para os cursos de Direito, Administração e 
Enfermagem a três alunos daquele país.

Feira de Talentos 
O Grupo de Trabalho em Humanização (GTH) dos 

hospitais Padre Albino e Emílio Carlos promoveu Fei-
ras de Talentos, proporcionando a seus funcionários a 
exposição de trabalhos manuais confeccionados por 
eles - artesanato, pintura, doces e salgados, bijuterias 
e trabalhos em tecidos, como panos de prato. 

O objeti vo é que os funcionários possam desen-
volver e divulgar seus talentos, assim como contribuir 
para o aumento da renda familiar.

HOSPITAL PADRE ALBINO

Atendimento – O Hospital Padre Albino registrou 
7.432 internações e 66.459 atendimentos na sua 
Unidade de Urgência e Emergência pelo SUS, repre-
sentando 78,60% do total dos atendimentos, e seu 
Laboratório de Análises Clinicas fez 87.915 exames 
pelo SUS. 

Biblioteca
 O Hospital Padre Albino, em parceria com a AVO-

FPA – Associação dos Voluntários da Fundação Padre 
Albino – mantém uma biblioteca, instalada em sala 
própria, para atender pacientes e funcionários. 

Sob a responsabilidade da AVOFPA, a biblioteca 
conta com cerca de 1.500 livros nos mais variados 
gêneros: infanti s, juvenis e adultos; coleções de ro-
mances; enciclopédia; livros religiosos, entre outros. 
Está em estudos a implantação de uma biblioteca 
iti nerante na Unidade de Urgência e Emergência do 
hospital neste ano de 2009.

Reciclagem de Lixo
Prosseguindo com o projeto de reciclagem de 

lixo, os funcionários do hospital contribuíram com 
14.430 kg de papelão, 10.470 kg de papel, 4.998 kg 
de plásti co, e 9.418 kg de sucatas. Os produtos foram 
vendidos e a renda, de R$ 5.511,40, foi aplicada nas 
premiações da gincana e da campanha de reciclagem 
e na montagem das cestas de café da manhã entre-
gue aos funcionários no Dia H.

HOSPITAL EMILIO CARLOS

Atendimento – O Hospital Emilio Carlos, que 
atende exclusivamente pelo SUS, registrou 6.183 
internações e 63.462 atendimentos no seu Ambula-
tório de Ensino. Seu Laboratório de Análises Clínicas 
fez 188.266 exames.

Dia da Humanização

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos realiza-
ram em novembro o Dia H (Dia da Humanização), 
com o objeti vo de valorizar o funcionário para que 
ele se conscienti ze da importância da humanização 
no trato com os pacientes.

Os funcionários dos hospitais foram envolvidos 
em ati vidades promovidas durante todo o dia, das 
8h00 às 16h00: palestra-show “Humanizando as Re-
lações”, com o Prof. Marilam Sales; atendimento para 
funcionários: corte de cabelo, depilação de buço, re-
ti rada de sobrancelha; quick massagem; higienização 
facial; alongamento; sessão de cinema; terapia mu-
sical; orientação para os funcionários sobre câncer 
de colo de útero, auto-exame das mamas, aferição 
de pressão arterial e mensuração de IMC; torneio de 
truco e distribuição de pipoca e algodão doce durante 
todo o evento.

Com o dinheiro arrecadado com a campanha da 
reciclagem, o Grupo de Trabalho de Humanização 
distribuiu 1.300 cestas de café da manhã para todos 
os funcionários dos hospitais.

Reciclagem de Lixo
Prosseguindo com o projeto de reciclagem de 

lixo, os funcionários do hospital contribuíram com 

7.752,46 quilos. O produto foi vendido e a renda, de 
R$ 16.904,55, foi aplicada nas premiações da gincana 
e da campanha de reciclagem e na montagem das 
cestas de café da manhã entregue aos funcionários 
no Dia H.

Biblioteca móvel
No mês de abril foi implantada, pela Pastoral da 

Saúde, uma biblioteca móvel no hospital para aten-
der pacientes. Duas agentes de saúde passam pela 
Psiquiatria, Setor de Molésti as Infecto-Contagiosas e 
enfermarias masculina e feminina as quartas e quin-
tas-feiras, das 14h30 às 16h00. 

As revistas e periódicos fi cam com o paciente du-
rante o tempo necessário para leitura e ele é orienta-
do a fazer a devolução para a enfermagem do setor.

Aleitamento materno
O hospital implantou um consultório de Enfer-

magem/Sala de Assistência ao Aleitamento Materno 
junto ao Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia e 
orienta as mães atendidas sobre a importância do 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de 
idade e sobre os problemas que podem acontecer 
durante esse período. O atendimento às mães é feito 
às segundas (manhã e tarde), terças (tarde), quintas 
(tarde) e sextas-feiras (manhã) benefi ciando 209 pa-
cientes.

PADRE ABLINO SAÚDE

Curso de Gestantes
Em 2008, o Padre Albino Saúde promoveu, gra-

tuitamente, dois cursos para gestantes, benefi cian-
do 86 mulheres da comunidade. O curso tem como 
fi nalidade orientar as gestantes sobre o pré-natal e 
até um ano de vida do bebê, além de fornecer dicas 
de saúde, sexualidade, alimentação, exercícios, ma-
ternidades, ti pos de parto, curiosidades e afi ns, que 
são ministradas por profi ssionais qualifi cados como 
ginecologista, pediatra, enfermeira, denti sta, fi siote-
rapeuta, fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga.

Medicina Preventi va

Neste ano de 2008 foi concluída a II Turma da 
Medicina Preventi va do Padre Albino Saúde, que 
trabalhou na prevenção de doenças como Diabetes 
Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Obesidade 
Adulta e Infanti l, atendendo 2.065 usuários.

O Programa de Medicina Preventi va conta com 
uma equipe multi disciplinar formada por enfermeiros, 
fi sioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e médicos.

Orientações 
Durante o ano foram realizadas várias parcerias 

de cuidados com a saúde e palestras preventi vas 
pelo Padre Albino Saúde. O plano realiza também 
o Programa de Reciclagem, orientando clientes e 
funcionários sobre o que é reciclar e premiando os 
que entregam maior quanti dade (peso) de material 
reciclado. Em 2008 foram reciclados 4.267,10 quilos.

Catanduva, março de 2.009.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dr. OLEGARIO BRAIDO
PRESIDENTE

Prof. NELSON LOPES MARTINS
VICE-PRESIDENTE 

Dr. ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
1º SECRETARIO

Dr. GERALDO PAIVA DE OLIVEIRA
2º SECRETARIO

Sr. RENATO CENTURION STUCHI
1º TESOUREIRO

Sr. ÉDISON BONUTTI
2º TESOUREIRO
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A Diretoria Administrati va da Fundação en-
cerrou seu mandato em 31/03/2009. Ao assu-
mir seu primeiro mandato, em 1º/04/2000, as 
difi culdades eram muitas. 

A Fundação Padre Albino estava em grave 
situação fi nanceira; os salários eram pagos com 
atraso; não havia crédito (os fornecedores exi-
giam pagamento antecipado); o presidente e o 
diretor da área hospitalar avalizaram as opera-
ções de até R$ 2 milhões; débitos de tributos 
e contribuições; atraso de quase um ano no 
pagamento de honorários médicos e serviços 
de diagnósti co e terapia; centenas de tí tulos 
protestados; despesas fi nanceiras corroendo o 
resultado. Os principais problemas eram falta 
de credibilidade; gestão sem foco e com baixo 
índice de profi ssionalização; resultado econô-
mico-fi nanceiro desconhecido.

Diante desse quadro, a Diretoria Adminis-
trati va adotou as seguintes medidas: profi ssio-
nalização da gestão econômico-fi nanceira, de 
recursos humanos e do departamento hospita-
lar; apoio políti co para os profi ssionais contra-
tados; contratação de assessoria especializada 
para unifi car as faculdades e remodelar o colé-
gio de aplicação; lançamento do Padre Albino 
Saúde; modernização e reforma de inúmeros 
departamentos da Fundação.

A Diretoria adotou, também, uma estraté-
gia de gestão: linha divisória “antes e depois”; 
alongamento dos passivos tributários; parceria 
sólida com o Bradesco; qualifi cações dos hospi-
tais como Universitários; divulgação dos propó-
sitos e planos para os credores; renegociação 
com credores; tomada de decisões com base 
em balancetes; todos os investi mentos, exceto 

os de manutenção, foram suspensos até a nor-
malização do fl uxo de caixa.

Essas medidas foram responsáveis pelo 
início da grande “virada” na Administração da 
Fundação Padre Albino: reestruturação admi-
nistrati va, econômico-fi nanceira; alongamen-
to de todo endividamento; desconto de U$S 
1.800.000,00 do pagamento dos equipamentos 
de diagnósti co por imagem. 

Os resultados dessas medidas foram: enti -
dade saneada e investi ndo; crédito abundante 
e barato; parcerias com o Poder Público; certi -
dões negati vas de débito em todas as esferas 
de governo; inúmeros projetos de expansão e 
reforma em andamento, incluindo a provável 
administração de um AME – Ambulatório Mé-
dico de Especialidades.

A Diretoria Administrati va termina seu 
mandato com signifi cati vo saldo em caixa. Para 
a próxima gestão fi caram os seguintes projetos, 
em andamento, com recursos alocados:

- construção das quadras e das salas de aula 
do curso de Educação Física no Hospital Escola 
Emílio Carlos; 

- o Hospital Padre Albino possui uma crô-
nica falta de leitos, sendo que o Plano Diretor 
defi niu a construção de um bloco na frente do 
hospital para instalação de leitos no 1º andar, 
com possibilidade de subir mais andares; 

- a reforma da Pediatria está em andamento 
e deve terminar em abril; 

- reforma do 5º andar do Hospital Padre Al-
bino, sendo que pode ser reformado um apar-
tamento por vez; 

- o Centro Obstétrico do Hospital Padre 
Albino necessita de reformas orçadas em R$ 

Diretoria Administrativa faz balanço de gestões
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80.000,00 (oitenta mil reais); 
- o aparelho da Medicina Nuclear tem trin-

ta anos e não está suportando mais a carga de 
exames. Novo aparelho já foi adquirido. 

- o tomógrafo trabalha em três turnos, já 
tem onze anos, e há difi culdades para manter 
a assistência técnica. Novo aparelho já foi ad-
quirido. 

- o Laboratório de Análises do Hospital Pa-
dre Albino precisava de um aparelho com ur-
gência. O aparelho de automação em Hemato-
logia, XS1000i, com contagem de diferencial de 
leucócitos, foi adquirido e já está instalado.

- Instalação do Serviço de Radioterapia
- o projeto do novo Serviço de Hemodiálise, 

a ser instalado no Hospital Escola Emílio Carlos, 
já foi feito e deve ser apresentado ao Estado.

Dr. Olegário Braido, presidente da Diretoria 
Administrati va nas Gestões 2000-2003, 2003-
2006 e 2006-2009, contou com a importante 
colaboração dos seguintes conselheiros, que 
compuseram as respecti vas diretorias: Prof. 
Nélson Lopes Marti ns, Dr. Geraldo Paiva de 
Oliveira, Dr. Antonio José dos Santos, Sr. José 
Pedro Mott a Salles, Dr. Antonio Hércules, Dr. 
Nélson Jimenes, Sr. José Altêmio Ferreira, Dr. 
José Carlos Rodrigues Amarante, Sr. Renato 
Centurion Stuchi, Dr. José Rodrigues e Sr. Edi-
son Bonutti  .

Urupês forma grupo 
de ajuda à FPA

AVOFPA doa cadeiras para Emergência do HPA

Moradores da cidade de Urupês formaram 
um grupo de voluntários dispostos a trabalhar 
pelos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, 
manti dos pela Fundação Padre Albino. O GUA-
FUPA - Grupo Urupeense de Apoio a Fundação 
Padre Albino já fez sua primeira ati vidade, arre-
cadando chocolates para a Páscoa.

Irmã Ana Maria Custódio, presidente da 
Associação dos Voluntários da Fundação Padre 
Albino (AVOFPA), promoveu reuniões com os 
voluntários, apresentando o trabalho da Asso-
ciação e dados sobre o atendimento de pacien-
tes de Urupês pelos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos. Os coordenadores do Grupo são 
Odonis Roberto Paschoal e Lucy Carneiro dos 
Santos.

A AVOFPA – Associação dos Voluntários da 
Fundação Padre Albino doou 20 cadeiras de aço 
nobre para a Unidade de Urgência e Emergência 
(PS) do Hospital Padre Albino. 

As cadeiras, de acordo com Irmã Ana Maria 
Custódio, presidente da Associação, foram adqui-
ridas com recursos arrecadados em campanhas e 
doações pessoais.

PÁSCOA
A AVOFPA iniciou a comemoração da Páscoa 

no Serviço de Hemodiálise do Hospital Padre Albi-
no com bingo nos dias 07 e 08 de abril, das 8h30 
às 10h30 e às 15h00, com bolo, cachorro quente, 
refrigerante e distribuição de ovos de chocolate, 

Os Coordenadores do grupo de ajuda com Irmã Ana 
Maria Custódio (centro)

Divulgação

bombons e balas.
No dia 09, às 14h00, foi a vez da Pediatria, 

com brincadeiras, bolo, refrigerante e entrega de 
ovos e coelhinhos de chocolate, balas e bombons.

Para os pacientes dos hospitais no dia 11, a 
parti r das 9h00, foram entregues em todos os 
setores uma cesti nha com ovos de chocolate, 
bombons, balas e um cartão com mensagem 
alusiva à data. 

“Foi muito grati fi cante ver a emoção, a alegria 
e a felicidade estampadas em cada rosto dos pa-
cientes ao desejarmos feliz Páscoa e entregarmos 
os chocolates”, disse irmã Ana Maria Custódio, 
que agradeceu a todos que colaboraram com a 
enti dade doando ovos de chocolate e bombons.

DIA DAS MÃES
A AVOFPA está fazendo a Campanha do sabo-

nete e creme dental para o Dia das Mães. A enti da-
de precisa de 150 unidades de cada produto para 
os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

As doações podem ser enviadas para a Rua 
Belém, 519, Catanduva. Contatos fone (17) 
3531.3034.

Comemoração da Páscoa na Pediatria do Hospital Padre Albino

DivulgaçãoDivulgação
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ACUPUNTURA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fones: 3523 2223 – 3522 4429
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

BRONCOSCOPIA
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676

CARDIOLOGIA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.- Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689. - Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA GERAL E 
GASTROENTEROLOGIA

•Dr. José Luís Sampaio Marti ns
Rua Manaus, 810. - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503. - Fone: 3522 8047

CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA, 
REPARADORA, TRAUMATISMO 

DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. Eduardo Carlos da S. Mendes Jr.
Rua Minas Gerais, 137. - Fone: 3522 2383
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190. - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av.: Deputado Orlando Zancaner, 497.
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94. 
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. Wanderley Bati sta Marques
Rua Belo Horizonte, 1047.
Fone: 3525 2262

CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063. - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339

CIRURGIA VASCULAR E ANGIOLOGIA
•Dra. Andréa Cristi na Z. Giocondo 
Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522-1179

CLÍNICA MÉDICA
•Dr. Álvaro Alves de Campos Jr.
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658.
Fone: 3522 3166
•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 5586
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Antonio Sérgio Fernandes
Rua Maranhão, 1.658. - Fone: 3522 3166
•Dr. Mayrton Mascaro
Rua Maranhão, 1.315. - Fone: 3522 3125
•Dr. Oswaldo Devito
Rua 13 de Maio, 940.
Fones: 3522 3104 – 3523 2313
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Catt alini
Rua Maranhão, 1.405. - Fone: 3524 4809

GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689.
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495. - Fone: 3523 7760

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA

•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959. - Fone: 3522 6684

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA 
ULTRASSONOGRAFIA/SEXÓLOGA

•Dra. Márcia Regina Rebellato
Rua Olinda, 620. - Fone: 3522 1207

GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA

•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195. - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416. - Fone: 3521 1970

MEDICINA DO TRABALHO
INSMED
Rua 13 de Maio, 830. - Fone: 3522 4930

NEFROLOGIA
•Dra. Luciana S. Devito Grisott o
Av.: Orlando Zancaner, 95.
Fones: 3524 4366 – 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830.
Fone: 3522 5586

NEUROLOGIA CLÍNICA (adulta e infanti l)
Eletroencefalografi a computadorizada e 
mapeamento cerebral eletroneuromiogra-
fi a e potenciais evocados auditi vo e visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438.
Fones: 3522 5428 – 3522 0363
Especialização em dores de cabeça, eletro-
encefalografi a computadorizada e mapea-
mento cerebral.
•Dra. Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502. - Fone: 3523 2583

NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909.
Fone: 3522 9027

OFTALMOLOGIA CLÍNICA CIRÚRGICA 
E LENTES DE CONTATO

•Dra. Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289. - Fone: 3522 0242
•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963. - Fone: 3522 4070
•Dra. Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455.
Fones: 3522 6216 – 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625. - Fone: 3522 1116

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Antônio Carlos Alonso Braido
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640. - Fone: 3523 2263
•Dr. Ricardo Zupirolli
Rua Ceará, 980. - Fone: 3522 3355

ORTOPEDIA/MEDICINA ESPORTIVA
TRAUMATOLOGIA

•Dr. Roberto Jorge
Rua 13 de Maio, 1269.
Fones: 3522 5396 – 3522 5397

OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586. - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Saccheti n
Rua 13 de Maio, 1.143.
Fone: 3522 4269

PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3522 4566 – 3524 6500
•Dra. Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673. - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939. - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

PEDIATRIA E ADOLESCÊNCIA
•Dr. Luciano Rodrigues de Assis
Rua Belo Horizonte, 405.
Fone: 3523 2223

PEDIATRIA E PUERICULTURA
•Dr. João Romera
Rua Maranhão, 1.341. - Fone: 3522 3444

PNEUMOLOGIA E ALERGIA INFANTIL 
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810. - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA 
E ESTUDO DOS FLUXOS

•Dra. Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455. - Fone: 3522 6216
•Dr. Pedro Enzo Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518. - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua 7 de Fevereiro, 645.
Fone: 3524 4006

PSIQUIATRIA
•Dr. Vladair Aprígio A. de Mello
Rua Manaus, 789. - Fone: 3522 3899

REUMATOLOGIA
•Dra. Mariana Nechar Marques
Av.: Orlando Zancaner, 1327.
Fone: 3522 4213
•Dra. Mayda I. P. Farina Valiatti  
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 4907
•Dra. Sandra Miyoshi Lopes
Rua Bolívia, 94.
Fones: 3524 6500 – 3522 7601

UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390. - Fone: 3522 4045
Dr. Ronaldo Nami Pedro
Rua Cuiabá, 413. - Fone: 3522 1369
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850. - Fone: 3523 2511

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº
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O curso de Administração pro-
moveu dia 28 de março, a parti r das 
8h00, a sua IV Mostra de Pesquisa 
que teve o objeti vo de esti mular a 
cultura da pesquisa na insti tuição 
e despertar, nos alunos, o interesse 
pela investi gação cientí fi ca e pelo 
desenvolvimento do espírito críti co, 
incenti vando talentos potenciais en-
tre estudantes de graduação.

A Mostra foi aberta pelo Coor-
denador do curso, Prof. Joacyr Var-
gas, que ressaltou a importância do 
evento para a comunidade acadê-
mica do curso de Administração das 
Faculdades Integradas Padre Albino, 
assim como para os estudantes de 
outras Insti tuições de Ensino presen-
tes, destacando a pesquisa cientí fi ca 
como “instrumento de aprendiza-
gem insti gante para todos os que a 
ela se dedicam”.

Em seguida foram apresentados 
os resultados das pesquisas de quatro 
projetos iniciados em abril de 2008 e 

Administração promove IV Mostra de Pesquisa
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encerrados naquele mês de março:
a) Elaboração do sistema para ar-

mazenagem e avaliação dos indica-
dores de desempenho nas empresas 
de capital aberto no Brasil, orientado 
pelo Prof. Alexandre Teso.

b) Avaliação do repertório de habi-
lidades em estudantes de Administra-
ção: um estudo exploratório, orienta-
do pela Profª Cristi ane Páschoa.

c) Cogeração de energia elétrica 
por meio da biomassa (cana de açú-
car), orientado Prof. Sérgio Paiva.

d) Gestão de custos e as restri-
ções fi nanceiras no cenário empre-
sarial de Catanduva e região, orien-
tado pelo Prof. Sérgio Paiva.

Ao fi nal da Mostra foram apre-
sentados quatro novos projetos de 
pesquisa, iniciados neste mês de 
abril, com término previsto para abril 
de 2010: 

a) Uso de ferramentas estatí s-
ti cas para controle de qualidade no 
setor de manufatura & serviços em 

pequenas e médias empresas, orien-
tado pelos Profs Nilson Mozas Oliva-
res e Alexandre Teso.

b) A interlocução do empreen-
dedor mediada por gêneros escritos, 
orientado pela Profª Luciana Pruden-
te Guiotti  .

c) Desenvolvimento Sustentá-

vel na Região de Catanduva, orien-
tado pelo Prof. Paulo Roberto Viei-
ra Marques.

A IV Mostra de Pesquisa em 
Administração registrou 146 estu-
dantes inscritos, além dos alunos 
integrantes dos Projetos de Iniciação 
Cientí fi ca 2008/2009.

Colégio de Aplicação encerra projeto com presença de escritor

Coordenador do Direito lança livro 
em coautoria em São Paulo

Atualização

O Colégio de Aplicação encerrou 
dia 08 de abril o projeto pedagógico 
sobre literatura infanto juvenil com 
o escritor Jonas Ribeiro, que teve a 
parti cipação dos alunos da Educação 
Infanti l (Maternal ao Jardim II) ao En-
sino Fundamental (1º ao 9º ano).

O escritor Jonas Ribeiro veio ao 
Colégio para encerrar o Projeto. De 
acordo com Profª Tânia Mazinini 
Pimentel, Diretora Pedagógica do 
Colégio, no período da manhã o es-
critor teve a primeira integração com 
os alunos do Ensino Fundamental, 
visitou a exposição montada com os 
trabalhos do Ensino Fundamental II 
(6º ao 9º ano), contou histórias aos 
alunos, divididos em grupo, e auto-
grafou os livros.

No período da tarde Jonas Ribei-
ro contou histórias para os alunos da 
Educação Infanti l (Maternal ao 1º 
ano) e às 19h30 foi homenageado 
pelos alunos do Ensino Fundamental 

Dia 02 de abril últi mo, Prof. Dr. 
Alysson Leandro Mascaro, Coorde-
nador do curso de Direito das Facul-
dades Integradas Padre Albino, lan-
çou, em co-autoria, o livro “Direitos 
Humanos, Democracia e República 
- Homenagem a Fábio Konder Com-
parato”. A obra, de 984 páginas, foi 
publicada pela Editora Quarti er Lati n 
do Brasil.

O livro foi escrito em co-autoria 
por grandes juristas e intelectuais 
do país e do exterior. Dentre eles 
destacam-se o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Carlos Ayres Britt o, 

        O curso de Direito iniciou dia 
28 de março o curso de Atualização 
em Direito, cujo objeti vo é contribuir 
para a consolidação do estudo da 
lógica dos ramos do direito, apro-
fundando a visão geral de cada área 
jurídica específi ca. A aula inaugural 
fi cou a cargo do Prof. Alex Antonio 
Mascaro, Advogado, Mestre em Pro-

(2º ao 5º ano), que prepararam uma 
exposição com trabalhos manuais e 
promoveram apresentações de dan-
ças, expressão corporal, músicas e 
dramati zações inspiradas nas obras 
lidas. A ati vidade contou com a pre-
sença dos pais.

Jonas Ribeiro disse que seu 
maior público é o de 1º ao 5º ano 
da Educação Infanti l e com o qual se 
identi fi ca mais. Apesar de, segundo 
ele, ser mais difí cil escrever para a 
criança, pois o autor precisa ser obje-
ti vo, sintéti co e claro em poucas pá-
ginas, Jonas disse que ama falar para 
elas, se sente completo, à vontade. 
Sobre o projeto disse que o Colégio 
de Aplicação foi bastante recepti vo e 
acolhedor. “Como a leitura dos livros 
foi feita com antecedência, havia cer-
ta expectati va pela minha chegada”, 
contou. As crianças ti nham curio-
sidade em conhecer o autor, saber 
sua opinião sobre cada tí tulo “e isso 

fez com que o encontro 
fosse coroado com muita 
alegria”, resumiu Jonas.

Autor de 76 livros, 
Jonas lança no fi nal des-
te mês de abril “Palavra 
de fi lho”, pela Editora 
do Brasil, e no fi nal de 
maio, “Galo Barnabé vai 
ao balé”, pela Editora 
Brinque-Book. Discipli-
nado, preocupado com a 

o Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, o consti tucionalista alemão 
Friedrich Müller, e grandes pensado-
res do direito brasileiro, como Celso 
Antonio Bandeira de Mello, Celso La-
fer e Dalmo de Abreu Dallari. A obra 
foi organizada pelos professores Ma-
ria Victoria de Mesquita Benevides, 
Gilberto Bercovici e Claudineu de 
Melo.

O texto de Alysson Leandro Mas-
caro é “O que é a Filosofi a do Direi-
to?”, no qual discute os fundamen-
tos metodológicos do pensamento 
jurídico na atualidade.

cesso Civil pelo Mackenzie e Profes-
sor Titular de Processo Civil do curso 
de Direito das FIPA. 

O curso terá aulas semanais, sen-
do estruturado pelo Prof. Dr. Alysson 
Leandro Mascaro e pelo Prof. Ms. 
Donizett  Pereira, Coordenador do 
CEPRAJUR, e é voltado em especial 
aos alunos do quinto ano das FIPA.

Mostra apresentou resultados e novos projetos

Jonas Ribeiro em ati vidade com alunos

Divulgação
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qualidade do seu trabalho – só pro-
duz o que lhe faz senti do e o que tem 
orgulho de autografar, Jonas contou 
que reserva os meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro para escrever, 

mas isso não quer dizer que não pro-
duza durante todo o ano, quando 
viaja por todo o Brasil. “Nesse ano 
de 2009 completo novecentas esco-
las visitadas”, comemora.
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O curso de Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino (FIPA) foi reconhecido pelo 
MEC, através da Portaria nº 525, da Secre-
taria de Educação Superior, de 14/04/2009. 
O curso graduou sua primeira Turma no dia 
07/12/2007. 

Autorizado a funcionar pela Portaria do 
MEC nº 926, de 27/03/02, o curso de Direito, já 
no processo de reconhecimento, recebeu a Co-
missão de Avaliadores do MEC em 2008, cujo 
relatório deu-lhe a nota máxima, “A”. Também 
a Comissão de Ensino Jurídico da OAB Federal 
recomendou o curso, com base no relatório da 
Comissão Estadual de Ensino Jurídico de São 
Paulo, com parecer favorável.

“O reconhecimento do curso de Direito 
pelo MEC é a últi ma etapa de uma longa tra-
jetória de muito esforço e muito sucesso. Ins-
talado em 2003, em 2005 ele foi considerado 

No ano de 1997, Prof. Brasil Procópio de 
Oliveira e Prof. Sérgio Bolinelli fizeram 49 
entrevistas com pessoas que, de alguma ma-
neira, tiveram convivência com Padre Albino. 
O acervo reúne 20 DVDs com até quatro en-
trevistas em cada um, dependendo do  tem-
po das mesmas.

Prof. Sérgio Bolinelli, diretor do Museu 
Padre Albino, disse que não há programação 
especial para exibição dos DVDs, “porém, 
dentro do horário de expediente do Museu, 
qualquer pessoa poderá assistir àquele que 
lhe interessar”, ressalta.

Os entrevistados foram Gildo Gonçalves; 

“Experiência exemplar” pela OAB/SP; em 2008 
recebeu a recomendação da OAB Federal e, 
ainda em 2008, a Comissão de Avaliadores 
do MEC nos deu nota A. O reconhecimento é 
o ápice de toda essa trajetória. Muitos foram 
responsáveis por este momento: os alunos, os 
professores, os funcionários, a Mantenedora. 
A todos eu agradeço. Estou muito feliz e emo-
cionado, porque, com esse reconhecimento de 
um curso nota A no MEC, Catanduva chega a 
graus muito altos na sua estrutura universitá-
ria”, disse o Coordenador do curso de Direito, 
Prof. Dr. Alysson Mascaro.

“O reconhecimento, pelo Ministério da 
Educação, do curso de Direito das Faculdades 
Integradas, manti das pela Fundação Padre 
Albino, é moti vo de júbilo e sati sfação para a 
nossa comunidade acadêmica”, disse o Diretor 
Geral das FIPA, Dr. Nélson Jimenes. Para ele, 

João Batista Martins; Armírio Venturini; 
Nicolau Senise; Diomar Ziviani; Osmar Na-
talino Macedo; Padre José Valsânia; Anna 
Bolinelli Mathias Leite; Jair Juliano Pozzet-
ti; Luzia Laudi Curi de Oliveira; Maria Lúcia 
Curi Lico; Nilza Carvalho Rangel; Vera Hele-
na Milan Leão; Bonifácio Montanha; Anto-
nio Lazarin; Danton Salvador Giglio; Alberto 
Souza; José Pereira; Antonio Frezarin; Irmã 
Anália Nunes; Esmeralda Aparecida Diogo 
Cervantes; Maria José  Bellíssimo Ferrisse; 
Édie José Frey; Josefina De Grande Pinotti; 
Pedro Nechar; João Righini; Padre Sylvio 
Fernando Ferreira; Lenício Pacheco Ferrei-

Curso de Direito é reconhecido pelo MECCurso de Direito é reconhecido pelo MEC

Museu Padre Albino reúne acervo de entrevistas com Museu Padre Albino reúne acervo de entrevistas com 
pessoas que conviveram com Padre Albinopessoas que conviveram com Padre Albino

ainda, o reconhecimento, “ao mesmo tempo, 
aumenta a responsabilidade em alcançarmos 
os fundamentos da nossa missão na produção 
de conhecimento e os ditames de progresso e 
justi ça social emanados do nosso patrono, o 
Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva”.

O Presidente da Diretoria Administrati va 
da Fundação Padre Albino, Dr. Geraldo Paiva 
de Oliveira, disse que o compromisso da enti -
dade também está na qualidade do ensino. “O 
mesmo compromisso e seriedade da Fundação 
com a saúde e a assistência social há também 
com a educação. Estamos muito honrados em 
divulgar o reconhecimento do curso de Direito 
pelo MEC”, disse ele. 

O curso de Direito das Faculdades Integra-
das Padre Albino está instalado no Campus I, 
na Rua Seminário, 281, São Francisco, e ofere-
ce 100 vagas anuais no período noturno.

ra; Jeanete Maria Monteleone Silva; Michel 
Curi; Vicente Celso Quaglia; Arthur Brussi; 
José Soto; Apparecida Pavani; Naur Appendi-
no; Marie Luise Becker Bratti  g; Lecy Neubern 
Pinotti  ; Venâncio Lima Ferreira; José Rocha; 
Antonio Ferreira Coelho; Ivo Dall´Aglio; Luís 
Dott o; José Redígolo – “Zé do Burro”; João Pe-
drassoli – “João do Padre”; Dora Fabi Pereira; 
Alfredo Mário Frizão; Antonio Rodrigues de 
Andrade e João Boiato.

O Museu Padre Albino está localizado na 
rua Belém, 647, e funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 7h00 às 17h00, e aos sábados, 
das 7h00 às 11h00.
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As alunas do Programa Faculdade da Tercei-
ra Idade do curso de Educação Física das Facul-
dades Integradas Padre Albino entregaram na 
tarde do dia 7 de Abril, no Recanto Monsenhor 
Albino, os alimentos não perecíveis 
arrecadados no ato da matrícula.

A Profª Neuza Aparecida Seve-
rino de Matos, Coordenadora da 
Faculdade, informou que a doação 
foi feita na Semana Santa “para 
comprovar o espírito de humanis-
mo e solidariedade que norteia os 
objeti vos sociais da faculdade”.

A Faculdade entregou ao 
Recanto os seguintes produtos; 
37 quilos de açúcar; 25 quilos 
de arroz; 16 quilos de feijão; 15 
pacotes de macarrão; 5 quilos 
de farinha de trigo; 2 quilos de 

Faculdade da Terceira Idade doa Faculdade da Terceira Idade doa 
alimentos ao Recanto Monsenhor Albinoalimentos ao Recanto Monsenhor Albino

PÁSCOA O Lions Clube de Catanduva ofere-
ceu o almoço de Páscoa aos idosos do Recanto 
Monsenhor Albino, servido no dia 11 de abril, 
com a presença do casal Ivone-Rodrigo Alonso 
Garcia, representando o clube. Ao fi nal, a Su-
pervisora do Recanto, Irmã Anália Nunes, en-
tregou ovos de Páscoa aos idosos, oferecidos 
pelo empresário Valdemar Bergamaschi.

fubá; 2 pacotes de 340g de molho de toma-
te; 1 quilo de sal; 2 latas de 280g de ervilha; 
3 latas de 900ml de óleo; 3 litros de leite e 1 
pacote de café.

Alunas na entrega dos alimentos ao Recanto
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